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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang bertujuan untuk

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga

menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko di BSN juga merupakan bentuk

implementasi dan pemenuhan persyaratan dari Sistem

Manajemen Integrasi berbasis SNI/ISO 9001:2015 (Sistem

Manajemen Mutu), SNI/ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti

Penyuapan), SNI ISO/IEC 27001:2013 (Sistem Manajemen

Keamanan Informasi), serta mengacu kepada peraturan

perundangan yang berlaku bagi instansi pemerintah, yaitu

Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 5 tahun 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/

manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh
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keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka 

pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang 

dapat diterima. 

BSN telah menetapkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN. Untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kepala BSN tersebut, 

perlu disusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di 

lingkungan BSN. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Petunjuk pelaksanaan ini ditetapkan agar penerapan Manajemen 

Risiko di BSN dapat dilaksanakan secara efektif untuk melindungi 

organisasi dari risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi 

organisasi.   

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi infrastuktur 

dan proses manajemen risiko di lingkungan BSN.  
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BAB II 

PETUNJUK PELAKASANAAN 

 

A. Proses Manajemen Risiko  

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen 

dan segenap pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. 

Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

B. Komunikasi dan Konsultasi  

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain: 

1. Rapat berkala; 

2. Rapat Insidental; 

3. Focus Group Discussion; dan 

4. Forum pengelola Risiko. 

Pelaksanaan komunikasi dan konsultasi merupakan tanggung jawab 

pada masing-masing UPR.  
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C. Pakta Integritas Manajemen Risiko 

1) Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam 

melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir 

konteks Manajemen Risiko, Formulir Penilaian Risiko, Formulir 

Rencana Penanganan Risiko dan Formulir Pemantauan Risiko. 

Pakta Integritas Manajemen Risiko merupakan dokumen 

pernyataan atau janji untuk berkomitmen menjalankan 

Manajemen Risiko di BSN.   

2) Format Dokumen Pakta Integritas dapat dilihat pada Formulir 1.0 

Pakta Integritas Manajemen Risiko sebagai berikut:  

 

Formulir 1.0 Pakta Integritas Manajemen Risiko 

 

 

D. Penetapan Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria  

1. Tahapan penetapan konteks meliputi :  

a. Menginventarisasi Informasi Umum 

Inventarisasi informasi umum bertujuan untuk mendapatkan 

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO 

 

<isi dengan nama unit pemilik Risiko> 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL  

TAHUN … <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko> 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit … <diisi dengan nama UPR> …, saya menyatakan :  

1. Pakta Integritas Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen 

Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, Penilaian Risiko, Rencana Penanganan Risiko dan 

Pemantauan Risiko.  

2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai 

dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Badan Standardisasi 

Nasional. 

3. Rencana Penanganan Risiko yang dituangkan dalam pakta integritas ini akan dilaksanakan oleh seluruh 

jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.  

4. Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu 

secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin. 

 

 

< … tempat …, … tanggal penetapan … > 

Ditetapkan oleh : 

< ttd pemilik Risiko> 

<Jabatan pemilik Risiko> 
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gambaran umum mengenai unit kerja yang menerapkan 

Manajemen Risiko. Informasi yang dicantumkan meliputi nama 

Unit Pemilik Risiko (UPR), tugas UPR, fungsi UPR, dan periode 

waktu pelaksanaan Manajemen Risiko dalam kurun waktu satu 

tahun. 

b. Menetapkan Sasaran Organisasi 

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran 

strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi. 

Selain dokumen peta strategi, Rencana Strategis, dan Rencana 

Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk 

inisiatif strategis. Identifikasi sasaran bertujuan untuk 

menentukan sasaran UPR yang mencakup keseluruhan sasaran 

sistem manajemen BSN beserta indikator dan targetnya yang 

mendukung sasaran unit kerja sebagai UPR. Informasi yang 

dicantumkan meliputi: 

1) Sasaran BSN, diisi dengan sasaran kinerja level Lembaga 

yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana 

kerja, penetapan kinerja dan sasaran yang terkait dengan 

SMAP, SMKI, dan SPBE 

2) Sasaran UPR, diisi dengan sasaran unit kerja sebagai UPR 

yang tertuang dalam dokumen rencana strategis, rencana 

kerja, penetapan kinerja;  

3) Indikator Kinerja, diisi dengan indikator kinerja yang 

mendeskripsikan pencapaian sasaran; dan 

4) Target Kinerja, diisi dengan target kinerja yang 

mendeskripsikan ukuran indikator kinerja untuk pencapaian 

sasaran. 

c. Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) 

Struktur UPR mengacu pada struktur UPR yang berlaku di 

Badan Standardisasi Nasional. Penentuan struktur pelaksana 

Manajemen Risiko bertujuan untuk menentukan unit kerja yang 
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bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko. 

Penentuan struktur pelaksana Manajemen Risiko meliputi: 

1) Unit Pemilik Risiko; 

2) Koordinator Risiko; dan 

3) Pengelola Risiko. 

d. Mengidentifikasi stakeholder 

Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-

pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian 

sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi 

stakeholder meliputi siapa saja stakeholder, hubungan 

organisasi dengan stakeholder tersebut, serta kebutuhan dan 

harapan dari stakeholder kepada organisasi. Informasi 

kebutuhan dan harapan stakeholder dapat diperoleh dapat 

melalui beberapa cara yaitu survei, hasil rapat, 

wawancara/konsultasi, forum konsultasi publik, media sosial, 

SP4N Lapor dan lain-lain yang terdokumentasi. 

Pihak-pihak tersebut dapat meliputi unit kerja internal, unit 

kerja eksternal, instansi pemerintah atau instansi non 

pemerintah, serta masyarakat.   

e. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya baik internal maupun eksternal 

Identifikasi peraturan tersebut diperlukan untuk memahami 

kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban 

hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta 

konsekuensinya. Informasi yang perlu dijelaskan dalam 

melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan 

meliputi nama peraturan dan amanat dalam peraturan tersebut.   

f. Menetapkan Kategori Risiko 

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses 

identifikasi, analisis dan evaluasi Risiko dilakukan secara 

komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada 
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penyebab Risiko. Kategori Risiko di Badan Standardisasi 

Nasional meliputi :  

No. Kategori Risiko Definisi 

1.  Risiko Kebijakan Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan 

kebijakan organisasi  atau kebijakan  dari 

internal maupun  eksternal organisasi yang 

berdampak langsung terhadap organisasi. 

2.  Risiko Bencana Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia. 

3.  Risiko Kecurangan Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang 

disengaja oleh pihak internal yang merugikan 

keuangan negara. 

4.  Risiko Penyuapan Risiko yang disebabkan oleh tindakan yang dapat 

berupa: 

- menawarkan,   

- menjanjikan,   

- memberikan,  

- menerima  atau  meminta   

keuntungan yang tidak  semestinya  dari  nilai  apapun  

(berupa keuangan  atau  non  keuangan),  langsung 

atau  tidak  langsung,  terlepas  dari  lokasi, yang 

merupakan    pelanggaran    peraturan perundang-

undangan, sebagai bujukan atau hadiah  untuk  orang  

yang  bertindak  atau menahan  diri  dari  bertindak  

terkait kinerja dari tugas orang tersebut 

5.  Risiko Legal Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan 

hukum kepada organisasi. 

6.  Risiko Kepatuhan Risiko yang berkaitan dengan kepatuhan 

unit pemilik risiko terhadap pemenuhan  

peraturan perundang-undangan, kesepakatan 

internasional, dan ketentuan lain yang 

berlaku. 

7.  Risiko Operasional Risiko yang disebabkan oleh : 

1) Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya 
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proses internal, kesalahan manusia, dan 

kegagalan sistem. 

Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi 

operasional organisasi. 

8.  Risiko Kerahasiaan Informasi Risiko yang terkait dengan kerahasiaan 

(Confidentiality) informasi dari berbagai ancaman 

untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, 

mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan peluang 

bisnis.  

9.  Risiko Keutuhan Informasi   Risiko yang terkait dengan keutuhan (Integrity) 

informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin 

kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, 

dan meningkatkan peluang bisnis.  

10.  Risiko Ketersediaan Informasi Risiko yang terkait dengan ketersediaan (Availability) 

informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin 

kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, 

dan meningkatkan peluang bisnis.  

11.  Risiko Rencana Induk SPBE 

Nasional 

Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan SPBE 

Nasional. 

12.  Risiko Arsitektur SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan 

pemanfaatan arsitektur SPBE yang mendeskripsikan 

integrasi proses bisnis, data dan informasi, 

infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. 

13.  Risiko Peta Rencana SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan 

pelaksanaan Peta Rencana SPBE. 

14.  Risiko Proses Bisnis SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan penyusunan dan 

penerapan proses bisnis SPBE. 

15.  Risiko Rencana dan Anggaran 

SPBE 

Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses 

perencanaan dan penganggaran SPBE. 

16.  Risiko Inovasi SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide baru atau 

pemikiran kreatif yang memberikan nilai manfaat 

dalam penerapan SPBE. 

17.  Risiko Pengadaan Barang dan 

Jasa 

Risiko SPBE yang berkaitan dengan proses pengadaan 

dan penyediaan barang dan jasa; 

18.  Risiko Proyek 

Pembangunan/Pengembangan 

Risiko SPBE yang berkaitan dengan proyek 

pembangunan ataupun pengembangan sistem pada 
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Sistem penerapan SPBE. 

19.  Risiko Data dan Informasi Risiko SPBE yang berkaitan dengan semua data dan 

informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

20.  Risiko Infrastruktur SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan pusat data, 

jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung 

layanan pemerintah termasuk perangkat keras, 

perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi 

penunjang utama. 

21.  Risiko Aplikasi SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan program 

komputer yang diterapkan untuk melakukan tugas 

atau fungsi layanan SPBE. 

22.  Risiko Keamanan SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan kerahasiaan, 

keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan 

(nonrepudiation) sumber daya yang mendukung 

SPBE. 

23.  Risiko Layanan SPBE Risiko SPBE yang berkaitan dengan pemberian 

layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. 

24.  Risiko Sumber Daya Manusia 

SPBE 

Risiko SPBE yang berkaitan dengan SDM yang bekerja 

sebagai penggerak penerapan SPBE di Instansi Pusat 

dan Pemerintah Daerah. 

25.  Risiko Reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya  

tingkat kepercayaan  pemangku  kepentingan 

eksternal yang bersumber  dari persepsi negatif 

terhadap organisasi 

g. Menetapkan Sasaran Kendali dan Kendali  

Menentukan sistem kendali yang diperlukan untuk menerapkan 

opsi penanganan risiko keamanan informasi yang dipilih. 

Khusus untuk kategori risiko kerahasiaan informasi, risiko 

keutuhan informasi, dan risiko ketersediaan informasi 

diperlukan membandingkan kendali dengan yang ada pada 

lampiran A Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 

h. Menetapkan Kriteria Risiko 

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen 

Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta 
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disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria 

Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan 

Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (likelihood)  

a) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan 

statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu 

(hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan expert 

judgement. 

b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Badan 

Standardisasi Nasional menggunakan pendekatan 

kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. 

Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu 

berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit 

yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi 

kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.  

c) Berikut adalah Level Kriteria Kemungkinan terjadinya 

Risiko sebagaimana tabel berikut ini :  

Level Kemungkinan 

Kriteria Kemungkinan 

Persentase 
kemungkinan 

terjadinya  dalam 1 
periode 

Jumlah frekuensi 

kemungkinan terjadinya 
dalam 1 Periode 

Jumlah frekuensi 

kemungkinan terkait SMKI 

Hampir tidak terjadi 

(1) 
x ≤ 5% 

sangat jarang: < 2 kali dalam 

1 tahun 

Risiko terjadi sekali dalam 

waktu > 5 Tahun 

Jarang terjadi                     
(2) 

5% < x ≤ 10% 
Jarang: 2 kali s.d. 5 kali 

dalam 1 tahun 
Risiko dapat terjadi sekali 

antara 1 – 5 Tahun 

Kadang terjadi              
(3) 

10% < x ≤ 20% 
cukup sering: 6 s.d. 9 kali 

dalam 1 tahun 
Risiko mungkin terjadi 1 – 6 

kali setahun 

Sering terjadi                

(4) 
20% < x ≤ 50% 

sering: 10 kali s.d. 12 kali 

dalam 1 tahun 

Risiko mungkin terjadi rata-

rata 1 kali setiap bulan 

Hampir pasti terjadi 
(5) 

x > 50% 
sangat sering: > 12 kali 

dalam 1 tahun 
Risiko terjadi minimum 

seminggu 1 kali 

d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh 

pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut :  

(1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang 

jelas atas kegiatan tersebut. 

(2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat 
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ditemukan. 

2) Kriteria Dampak (consequences) 

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa 

area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang 

mungkin terjadi.  

a) Area dampak yang terdapat di Badan Standardisasi 

Nasional, meliputi :  

(1) Finansial  

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran 

negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, 

surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak 

Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud 

yang diukur. 

(2) Reputasi  

Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama 

baik/wibawa Badan Standardisasi Nasional yang 

menyebabkan tingkat kepercayaan pemangku 

kepentingan dan masyarakat menurun.  

(3) Hukum dan Regulasi  

Dampak Risiko dapat berupa sanksi pidana, perdata, 

dan/atau administratif hukuman yang dijatuhkan 

atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai 

atau organisasi. 

(4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja SDM 

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental 

yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas 

kedinasan. 

(5) Layanan organisasi 

Dampak Risiko berupa aspek yang berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan atau jasa kepada pemangku 

kepentingan sesuai standar layanan yang ditetapkan 
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Badan Standardisasi Nasional. 

(6) Capaian Kinerja 

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja 

yang ditetapkan dalam kontrak kinerja.   

(7) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil 

Pengawasan Inspektorat 

Dampak risiko berupa adanya temuan pengembalian 

uang ke kas negara berdasarkan hasil pemeriksaan 

BPK dan hasil pengawasan Inspektorat. 

(8) Operasional dan Aset TIK 

Dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional TIK dan pengelolaan aset 

TIK. 
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b) Berikut adalah Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR: 

Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrope (5) 

Finansial 

Kecurangan              BSN, Es. I, Es. II 

≤0,01% dari total 
anggaran non belanja 

pegawai pada unit 
pemilik risiko  

>0,01% - 0,1% dari 
total anggaran non 

belanja pegawai pada 
unit pemilik risiko  

>0,1% - 1% dari total 
anggaran non belanja 

pegawai pada unit 
pemilik risiko  

>1% - 5% dari total 
anggaran non 
belanja pegawai 
pada unit pemilik 

risiko  

> 5% dari total 
anggaran non 
belanja pegawai 
pada unit pemilik 

risiko  

Non 

Kecurangan                    
BSN, Es. I, Es. II 

0.01 permil ≥ x (nilai 

kontrak atau nilai 

bagian kontrak untuk 

setiap hari 

keterlambatan) 

0.01 < x ≤ 0.1 permil 0.1 < x ≤ 1 permil 
1 Permil < x ≤  10 

permil 
x > 10 permil 

Reputasi BSN, Es. I, Es. II 

• jumlah keluhan < 1% 

dari jumlah layanan per 

tahun 

• jumlah keluhan < 

3% dari jumlah 

layanan per tahun 

• jumlah keluhan  5% < 

dari jumlah layanan per 

tahun  

• pemberitaan negative 

di media massa lokal  

• jumlah keluhan  

7% <  dari jumlah 

layanan per tahun                                        

• pemberitaan 

negative di media 

massa nasional  

• pemberitaan 

negative yang masif 

di media sosial 

• jumlah keluhan 

>7% dari jumlah 

layanan per tahun 

• pemberitaan 

negative di media 

massa internasional  

 

Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrope (5) 

Hukum dan 

Regulasi 
 

BSN 

Perdata:x ≤ 100juta 

Administratif: tergugat 

merupakan Pejabat 

Eselon III, IV, atau 

Perdata: 100juta < x 

<1M Administratif: 

Pidana:x ≤ 1 tahun atau 

tersangka/terdakwa: 

Pejabat Eselon III, IV, 

Pidana: 1< x≤ 5 tahun atau 

tersangka/terdakwa: Pejabat 

Eselon I, II atau pejabat yang 

setara 

Pidana:x>5tahun 

atau 

tersangka/terdak 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrope (5) 

pejabat yang setara, 

pejabat fungsional, dan 

pejabat fungsional 

umum. 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon II, 

atau pejabat yang 

setara 

atau pejabat yang 

setara, pejabat 

fungsional, dan pejabat 

fungsional umum. 

 Perdata: 1M< x≤ 10M 

 

Administratif: 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon I, atau 

pejabat yang setara. 

Perdata: 10M < x < 100M 

Administratif: tergugat 

merupakan Kepala Badan 

wa: Menteri/Wakil 

Menteri  

Perdata: x > 100M 

Es. I 

Administratif: tergugat 

merupakan Pejabat 

Eselon, IV, atau pejabat 

yang setara, pejabat 

fungsional, dan pejabat 

fungsional umum. 

Perdata:  x <100juta 

Administratif: 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon III, 

atau pejabat yang 

setara 

Pidana:x ≤ 1 tahun atau 

tersangka/terdakwa: 

Pejabat Eselon IV, atau 

pejabat yang setara, 

pejabat 

fungsional, dan pejabat 

fungsional umum. 

 Perdata: 1M< x≤ 10M 

 

Administratif: 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon II, atau 

pejabat yang setara. 

Pidana: 1< x≤ 2 tahun atau 

tersangka/terdakwa: Pejabat 

Eselon II, III atau pejabat yang 

setara 

Perdata: 1M < x < 10M 

Administratif: 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon II, atau pejabat 

yang setara. 

Pidana: x>2tahun 

atau 

tersangka/terdak 

wa: Pejabat Eselon I 

Perdata: x > 10M 

Es. II - - 
Perdata:  x <100juta 

Administratif: 

Pidana: ≤ 1 tahun atau 

tersangka/terdakwa 

merupakan Pejabat Eselon III, 

IV atau pejabat yang 

Pidana: x>1tahun 

atau 

tersangka/terdak 

wa: Pejabat Eselon II 
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Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrope (5) 

tergugat merupakan 

Pejabat Eselon III, IV 

atau pejabat yang 

setara, pejabat 

fungsional dan pejabat 

fungsional umum 

setara, pejabat fungsional dan 

pejabat fungsional umum  

Perdata: 100juta < x ≤ 1M    

Administratif: Tergugat adalah 

Pejabat Eselon II 

Perdata: x > 1M 

Kesehatan dan 

keselamatan 

kerja SDM 

BSN, Es. I, 

Es. II 
Ancaman Psikis 

Cedera fisik dan 

mental ringan 

Cedera fisik dan mental 

sedang 
Cedera fisik dan mental berat Kematian 

Layanan 

Organisasi 
 

BSN 

x < 25% dari jam 

operasional layanan 

harian 

25% < x ≤  50% dari 

jam operasional 

layanan harian 

50%  < x ≤  75% dari 

jam operasional 

layanan harian 

75%   < x ≤  90% dari jam 

operasional layanan harian 

x ≥ 90% dari jam 

operasional layanan 

harian 

Es. I 

x < 15% dari jam 

operasional layanan 

harian 

15%  < x ≤  40% dari 

jam operasional 

layanan harian 

40%  < x ≤  65%dari 

jam operasional 

layanan harian 

65%   < x ≤  80% dari jam 

operasional layanan harian 

x ≥ 80% dari jam 

operasional layanan 

harian 

Es. II 

x < 10% dari jam 

operasional layanan 

harian 

10%  < x ≤  25% dari 

jam operasional 

layanan harian 

25%  < x ≤  50% dari 

jam operasional 

layanan harian 

50%   < x ≤  65% dari jam 

operasional layanan harian 

x ≥ 65% dari jam 

operasional layanan 

harian 

Capaian Kinerja 
BSN, Es. I, 

Es. II 
100% > Capaian PK > 

97% 

97% > Capaian PK > 

92% 

92% > Capaian PK > 

87% 
87% > Capaian PK > 80% 

80% > Capaian PK > 

70% 

Temuan hasil 

pemeriksaan 

BPK dan hasil 

pengawasan 

Inspektorat 

BSN, Es. I, 

Es. II 

Tidak ada temuan 
pengembalian uang ke 

kas negara  
 

Ada temuan 

pengembalian uang 
ke kas negara 

dan/atau 
penyimpangan s/d 

0,1% dari total 
anggaran 

Ada temuan 
pengembalian uang ke 
kas negara dan/atau 

penyimpangan >0,1% - 

1% dari total anggaran 

Ada temuan pengembalian 
uang ke kas negara dan/atau 
penyimpangan >1% - 5% dari 

total anggaran 

Ada temuan 

pengembalian uang 
ke kas negara 

dan/atau 
penyimpangan >5% 

dari total anggaran 



- 16 - 

 

Area Dampak Level 

Level Dampak 

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastrope (5) 

Operasional dan 

Aset TIK 

BSN, Es. I, 

Es. II 

Terdapat gangguan 

namun tidak 
mengakibatkan proses 

bisnis teraganggu 

Terdapat gangguan 
yang menyebabkan 

1 mata rantai 
proses bisnis 

terganggu 

Terdapat gangguan 

yang menyebabkan 
lebih dari 1 mata rantai 
proses bisnis terganggu 

Terdapat gangguan yang 

menyebabkan seluruh proses 
bisnis terganggu 

Terjadi kelumpuhan 
pada proses bisnis 
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i. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko 

1) Kombinasi antara Level Dampak dan Level Kemungkinan 

menunjukkan besaran Risiko.  

2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis 

Risiko untuk menentukan Level Risiko. 

3) Level kemungkinan terjadinya Risiko, Level Dampak, dan 

Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala 

tingkatan (level). 

4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di Badan 

Standardisasi Nasional sebagaimana tabel berikut :  

 

Matriks Analisis Risiko 

 

Matriks Analisis 

Risiko 

5x5 

Level Dampak 

1 2 3 4 5 

Tidak 

Signifikan 
Kecil Sedang Besar Katastrope 

L
e
v
e
l 

K
e
m

u
n
g
k
in

a
n
 

5 Hampir Pasti  9 15 18 23 25 

4 
Kemungkinan 

Besar 
6 12 16 19 24 

3 Mungkin 4 10 14 17 22 

2 Jarang  2 7 11 13 21 

1 Sangat Jarang 1 3 5 8 20 

 

Level Risiko 

 

Level Risiko Besaran Risiko Warna 

Sangat Tinggi (5) 20 - 25 Merah 

Tinggi (4) 16 – 19 Oranye 

Sedang (3) 12 - 15 Kuning 

Rendah (2) 6 – 11 Hijau 

Sangat Rendah (1) 1 – 5 Biru 
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j. Menetapkan Selera Risiko  

1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi 

Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan 

terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, 

sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.  

2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku 

ketentuan sebagai berikut :  

(a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat 

diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko; 

(b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus 

ditangani untuk menurunkan Level Risikonya 

 

Selera Risiko 

Level Risiko Besaran Risiko Tindakan yang diambil 

Sangat Tinggi (5) 20 - 25 
Diperlukan tindakan untuk mengelola 

risiko 

Tinggi (4) 16 – 19 
Diperlukan tindakan untuk mengelola 

risiko 

Sedang (3) 12 - 15 
Diperlukan tindakan untuk mengelola 

risiko 

Rendah (2) 6 – 11 Tidak diperlukan tindakan 

Sangat Rendah (1) 1 – 5 Tidak diperlukan tindakan 

 

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam 

Formulir 2.0 Konteks Manajemen Risiko, sebagai berikut :  
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Formulir 2.0 Konteks Manajemen Risiko 

2.1 Informasi Umum 

Unit organisasi  : <isi dengan nama unit pemilik risiko 

Tugas Unit Pemilik Risiko : <isi tugas unit pemilik risiko> 

Fungsi Unit Pemilik Risiko : <isi fungsi unit pemilik risiko> 

Periode Penerapan  : <isi dengan tahun penerapan profil Risiko> 

 

2.2 Sasaran Organisasi 

No. Sasaran BSN  Sasaran UPR  Indikator 

Kinerja  

Target 

1. < diisi dengan 

sasaran kinerja 

level Lembaga yang 

tertuang dalam 
dokumen rencana 

strategis, rencana 

kerja, penetapan 

kinerja dan 

sasaran yang 
terkait dengan 

SMAP, SMKI, dan 

SPBE> 

<diisi dengan 

sasaran unit 

kerja sebagai 

UPR yang 
tertuang dalam 

dokumen 

rencana 

strategis, 

rencana kerja, 
penetapan 

kinerja> 

 

<isi dengan 

Indikator 

Kinerja 

berdasarkan 
penetapan 

kinerja tahun 

berjalan > 

<isi dengan 

target 

berdasarkan 

penetapan 
kinerja tahun 

berjalan> 

Dst..     

 

2.3 Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Pemilik Risiko: 

Unit Pemilik Risiko : <isi dengan nama jabatan pimpinan UPR> 

Koordinator Risiko : <isi dengan nama personil dari Pengelola Risiko yang 

yang ditunjuk sebagai Koordinator penerapan 

Manajemen Risiko di UPR> 

Pengelola Risiko      : <isi dengan nama personil yang mengelola risiko di 

UPR> 

 

2.4 Daftar pemangku kepentingan (stakeholder) 

No. Stakeholder Hubungan Kebutuhan  Harapan  

1. <isi dengan 

stakeholder> 

<isi dengan hubungan 

antara unit dengan 

stakeholder> 

<isi dengan 

kebutuhan 

stakeholder> 

<isi dengan 

harapan 

stakeholder> 

Dst..     
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2.5 Daftar Peraturan  

No. Peraturan Amanat 

1.  <isi dengan nama peraturan yang 

terkait proses bisnis>  

<isi dengan amanat atau ketentuan 

yang diatur oleh peraturan tersebut 

terkait tugas dan fungsi unit 

tersebut> 

dst   

 

2.6 Kategori Risiko 

No. Kategori Risiko 

1 <isi dengan kategori risiko berdasarkan hasil identifikasi> 

2   

dst   

 

2.7 Sasaran Kendali dan Kendali  

No. Sasaran Kendali dan Kendali 

1 <isi dengan klausul dan judul Annex. A Sasaran Kendali dan 
Kendali (SNI ISO/IEC 27001:2013) berdasarkan hasil 

identifikasi> 

2  

dst  

 

2.8 Area Dampak Risiko 

No. Area Dampak Risiko 

1 <isi dengan area berdasarkan hasil identifikasi> 

2  

dst  

 

2.9 Kriteria Risiko 

A. Kriteria Kemungkinan 

<isi dengan tabel Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko sesuai 

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan BSN> 

B. Kriteria Dampak 

<isi dengan tabel Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR sesuai Petunjuk 

Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan BSN> 
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2.10 Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko 

<isi dengan tabel Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR sesuai Petunjuk 

Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Lingkungan BSN> 

 

2.11 Selera Risiko 

<isi dengan tabel Selera Risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Di 

Lingkungan BSN> 

 

 

E. Penilaian Risiko 

Penilaian Risiko pada penerapan dilakukan melalui proses 

identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko. Penilaian Risiko bertujuan 

untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak Risiko yang 

dapat terjadi di BSN. Penilaian Risiko dilakukan pada setiap Sasaran. 

Tahapan penilaian Risiko meliputi: 

1. Identifikasi Risiko 

Identifikasi Risiko merupakan proses menggali informasi 

mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko. 

Tahapan identifikasi risiko meliputi : 

1) Identifikasi Risiko dan rencana Pengendalian Risiko dari 

UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR 

yang bersangkutan (top-down). Profil Risiko pada Unit 

Eselon I dan Unit Eselon II mencakup Risiko yang 

diturunkan dari level di atasnya.  

2) Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang 

bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi sasaran dan indikator kinerja 

organisasi  

Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta 

strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada 

dokumen perencanaan strategis Badan Standardisasi 

Nasional diantaranya Rencana Strategis (Renstra), 
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Rencana Kerja, Penetapan Kinerja dan inisiatif strategis. 

b. Menentukan jenis risiko  

Jenis Risiko terbagi menjadi Risiko positif dan Risiko 

negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko, Risiko 

dituliskan ke dalam masing-masing jenis Risiko. 

c. Menentukan uraian kegiatan 

Identifikasi uraian kegiatan dapat dilakukan 

berdasarkan pendekatan proses bisnis, hasil audit, atau 

hasil penilaian SPBE tahun sebelumnya masing-masing 

UPR. 

d. Mengidentifikasi kejadian risiko (risk event) 

Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan, kegagalan, 

ataupun peluang yang mungkin terjadi pada tiap proses 

bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor 

yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. 

Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko.  

e. Mencari penyebab risiko 

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan 

identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. 

Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu 

menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan 

misalnya fishbone diagram. 

f. Menentukan kategori risiko 

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan 

Kategori Risiko. Setiap UPR wajib menentukan Kategori 

Risiko. 

g. Menentukan sasaran kendali dan kendali  

Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, jika risiko 

tersebut termasuk dalam kategori risiko kerahasiaan 

informasi/risiko ketersediaan informasi/risiko keutuhan 
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informasi maka harus ditentukan sasaran kendali dan 

kendali berdasarkan pada Lampiran A standar Sistem 

Manajemen Keamanan Informasi 

h. Menentukan dampak risiko  

Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak yang 

mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung 

yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila 

terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu 

dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap 

pencapaian sasaran.  

i. Menentukan area dampak 

Penentuan Area Dampak Risiko didasarkan pada 

dampak yang telah teridentifikasi. Penentuan area 

dampak mengacu pada Kriteria Dampak. 

j. Menentukan sumber risiko 

Risiko dapat bersumber dari internal organisasi maupun 

eksternal organisasi. 

3) Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil 

Risiko UPR di level di bawahnya (bottom-up). 

UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan 

menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila :  

a. Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel; 

dan/atau   

b. Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.  

 

2. Analisis Risiko 

Tahapan analisis Risiko meliputi :  

1) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah 

dilaksanakan.  

a. Sistem pengendalian internal mencakup perangkat 

manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan 
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atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran 

organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif 

bertujuan mengurangi Level Kemungkinan terjadinya 

Risiko atau Level Dampak.  

b. Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard 

Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu 

berjenjang, regulasi dan pemantauan rutin yang 

dilaksanakan terkait Risiko tersebut.  

2) Mengestimasi Level Kemungkinan Risiko. 

a. Estimasi Level Kemungkinan Risiko dilaksanakan dengan 

mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun 

setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal 

yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait 

Risiko tersebut.  

b. Level Kemungkinan Risiko ditentukan dengan 

membandingkan nilai estimasi Kemungkinan Risiko 

dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.  

c. Penentuan level kemungkinan harus didukung dengan 

penjelasan singkat untuk mengetahui alasan pemilihan 

level kemungkinan tersebut. 

3) Mengestimasi Level Dampak Risiko 

a. Berdasarkan Dampak Risiko yang telah diidentifikasi 

pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak 

yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi 

Level Dampak Risiko dilakukan dengan mengukur 

dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam 

satu tahun setelah mempertimbangkan sistem 

pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai 

faktor atau isu terkait Risiko tersebut.  

b. Level Dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan 

nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak 
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Risiko.  

c. Level dampak harus didukung dengan penjelasan singkat 

untuk mengetahui alasan pemilihan level dampak 

tersebut.   

4) Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko 

a. Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan 

mengombinasikan Level Kemungkinan dan Level Dampak 

Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks 

Analisis Risiko. 

b. Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level 

Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang 

(3), rendah (2), atau sangat rendah (1). 

5) Menetapkan kemungkinan adanya peluang peningkatan 

berkelanjutan  

Merupakan peluang peningkatan yang dapat dilakukan 

terhadap risiko yang berada dibawah selera risiko karena 

terbitnya kebijakan atau peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan peningkatan teknologi baru sehingga 

dapat menurunkan besaran risiko. 

 

3. Evaluasi Risiko 

Evaluasi Risiko dilakukan untuk mengambil keputusan mengenai 

perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut 

serta penentuan prioritas penanganannya. Pengambilan 

keputusan mengacu pada Selera Risiko yang telah ditentukan 

sebagaimana telah dijelaskan pada tabel Selera Risiko. Tahapan 

evaluasi Risiko dilakukan dengan menyusun prioritas Risiko 

berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan :  

a. Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. 

b. Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran 

Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan 
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berdasarkan urutan level dampak dari yang tertinggi hingga 

terendah sesuai Kriteria Dampak.  

c. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki 

besaran dan level dampak yang sama maka prioritas Risiko 

ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi 

hingga terendah sesuai Kategori Risiko.  

d. Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki 

besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas 

Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko. 

 

Tahapan penilaian Risiko dituangkan pada Formulir Penilaian 

Manajemen Risiko, sebagai berikut :



- 27 - 

 
Formulir 3.0 Identifikasi Risiko  

 

 Unit Organisasi  : < isi dengan nama unit pemilik Risiko > 

Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko > 

 

Keterangan : 

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut  

Kolom (2) : diisi dengan sasaran (unit kerja, SPBE, SMAP, SMKI)  

Kolom (3) : diisi dengan indikator kinerja 

Kolom (4) : diisi dengan uraian kegiatan berdasarkan pendekatan proses bisnis, 

                 hasil audit, atau hasil penilaian SPBE tahun sebelumnya  

Kolom (5) : diisi dengan nomor urut risiko 

Kolom (6) : diisi dengan pernyataan risiko 

Kolom (7) : diisi dengan jenis risiko (positif atau negatif) 

Kolom (8) : diisi dengan penyebab risiko 

Kolom (15) : diisi dengan level kemungkinan berdasarkan tabel kriteria kemungkinan 

Kolom (16) : diisi dengan uraian alasan penentuan level kemungkinan 

Kolom (17) : diisi dengan level dampak berdasarkan tabel kriteria dampak 

Kolom (18) : diisi dengan uraian alasan penentuan level dampak 

Kolom (19) : diisi dengan besaran risiko berdasarkan tabel matriks analisis risiko 

Kolom (20) : diisi dengan level risiko berdasarkan tabel level risiko 

Kolom (21) : diisi dengan kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan teknologi 

baru yang belum dapat di implementasikan pada periode berjalan  

Kolom (22) : diisi dengan mengacu pada tabel selera risiko 

No 
Sas

aran 

Indik

ator 

Kiner 

ja  

Identifikasi Risiko   
Analisis Risiko    

Evaluasi 

Risiko  

Urai

an 

Kegi
atan  

No 
Risi 

ko 

Je

nis  

Peny

ebab  

Kate

gori 

Sasa 

ran 

kendali 

dan 
kendali 

Dam

pak  

Area 

Dam

pak  

Sum

ber  

Sistem 

Pengen

dalian  

 

Kemungki

nan  

Dampak  
Besa

ran  

Le

vel  

Pelu

ang 

Peni

ngka
tan 

Keput

usan 

Pena

ngan
an  

Prio 

ritas  
Lev
el 

Penjel
asan 

Lev
el 

Penje
lasan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18 19 20 21 22 23 
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Kolom (9) : diisi dengan kategori risiko  

Kolom (10) : diisi dengan klausul dan judul Annex di Lampiran A standar SMKI 

Kolom (11) : diisi dengan uraian dampak dari risiko 

        Kolom (12) : diisi dengan Area Dampak 

        Kolom (13) : diisi dengan sumber risiko (internal atau eksternal) 

 Kolom (14) : diisi dengan Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan 

melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan 

terkait Risiko tersebut 

 

 

Kolom (23) : diisi dengan urutan nilai besaran risiko 
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F. Penanganan Risiko 

Penanganan Risiko merupakan proses untuk memodifikasi penyebab 

Risiko. Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi 

berbagai opsi yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih 

opsi penanganan Risiko. Informasi yang dicantumkan pada 

penanganan Risiko meliputi: 

1. Prioritas Risiko 

Prioritas Risiko diurutkan berdasarkan Besaran Risiko. Risiko 

yang memiliki prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai 

Besaran Risiko yang lebih tinggi. 

2. Rencana Penanganan Risiko 

Rencana penanganan Risiko merupakan agenda kegiatan untuk 

menangani Risiko agar mencapai Selera Risiko yang telah 

ditetapkan. Rencana penanganan Risiko dilakukan dengan 

mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 

a. Memilih opsi Penanganan Risiko yang akan dijalankan 

Opsi Penanganan Risiko dapat berupa : 

1) Opsi Penanganan Risiko Positif 

a) Eskalasi Risiko 

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko berada di luar atau 

melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan 

memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko ke 

unit kerja yang lebih tinggi. 

b) Eksploitasi Risiko 

Eksploitasi risiko dipilih jika Risiko dapat dipastikan 

terjadi. Opsi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan 

Risiko tersebut semaksimal mungkin. 

c) Peningkatan Risiko 

Peningkatan risiko dilakukan dengan cara 

meningkatkan level kemungkinan dan/atau level 

dampak dari Risiko. 
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d) Pembagian Risiko 

Pembagian risiko dipilih jika Risiko tidak dapat ditangani 

secara langsung dan membutuhkan pihak lain untuk 

menangani Risiko tersebut. Pembagian risiko dilakukan 

dengan bekerja sama dengan dengan pihak lain. 

e) Penerimaan Risiko 

Penerimaan risiko dipilih jika upaya penanganan lebih 

tinggi dibandingkan manfaat yang didapat atau 

kemungkinan terjadinya kecil. Opsi ini dilakukan 

dengan cara membiarkan Risiko terjadi apa adanya. 

2) Opsi Penanganan Risiko Negatif 

a) Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengurangi level 

kemungkinan dan/atau level dampak dari Risiko.  

⁻ Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu 

Pengendalian terhadap penyebab Risiko agar peluang 

terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat 

diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada 

dalam kontrol internal UPR.  

⁻ Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu 

Pengendalian terhadap dampak Risiko apabila Risiko 

terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat 

diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak 

ketika Risiko itu terjadi.  

b) Eskalasi Risiko, dipilih jika Risiko berada di luar atau 

melampaui wewenang. Opsi ini dilakukan dengan 

memindahkan tanggung jawab penanganan Risiko ke 

unit kerja yang lebih tinggi. 

c) Transfer Risiko, dipilih jika terdapat kekurangan sumber 

daya untuk mengelola Risiko. Opsi ini dilakukan dengan 

cara mengalihkan kepemilikan risiko kepada pihak lain 

untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban 
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terhadap Risiko. 

d) Penghindaran Risiko, yaitu Pengendalian Risiko dengan 

mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan 

untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil 

apabila : 

⁻ upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan 

organisasi; 

⁻ sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut 

bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam 

pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan 

⁻ penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik 

Risiko.  

e) Penerimaan Risiko, yaitu Pengendalian Risiko dengan 

tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko 

tersebut. Opsi ini diambil apabila :  

⁻ upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan 

organisasi; 

⁻ sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut 

merupakan tugas dan fungsi utama dalam 

pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan  

⁻ penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik 

Risiko.  

Opsi Penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi 

beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan 

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas 

opsi Penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan 

urutan opsi Penanganan sebagaimana tersebut di atas.     

b. Menyusun Rencana Aksi Penanganan Risiko  

1) Rencana Aksi Penanganan Risiko berupa kegiatan dan 

tahapan kegiatan yang ditentukan berdasarkan opsi 

Penanganan yang dipilih. 
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2) Rencana aksi Penanganan Risiko terdiri atas Rencana Aksi 

Penanganan Risiko berupa rencana Aksi Penanganan yang 

diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan Rencana 

Aksi Penanganan Risiko yang ditetapkan pada unit organisasi 

tersebut. 

3) Rencana Aksi Penanganan Risiko bukan merupakan 

Penanganan internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal 

Penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat 

menurunkan Level Risiko maka diperlukan penetapan 

Rencana Aksi Penanganan Risiko yang baru. Pemilihan 

Rencana Aksi Penanganan Risiko tersebut 

mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah 

yang diberikan bagi organisasi.  

4) Penanganan Risiko yang berhasil menurunkan Level 

Kemungkinan dan/atau Level Dampak dimasukkan sebagai 

aktivitas Penanganan pada periode berikutnya, kecuali 

rencana aksi Penanganan Risiko yang sifatnya proyek.  

c. Menentukan Klasifikasi Tujuan SPIP 

Klasifikasi tujuan SPIP terdiri dari: 

⁻ kegiatan yang efektif dan efisien 

⁻ keandalan pelaporan keuangan 

⁻ pengamanan aset negara 

⁻ ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan   

d. Target Output 

Target Output merupakan hasil dari rencana aksi penanganan 

Risiko. 

e. Jadwal Implementasi 

Jadwal implementasi merupakan jadwal pelaksanaan dari 

setiap rencana aksi penanganan Risiko. 

f. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab berisikan nama unit yang bertanggung jawab 

dan unit pendukung dari setiap rencana aksi penanganan 

Risiko. 
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g. Menetapkan Level Risiko Residu Setelah adanya Penanganan 

Risiko residual merupakan Risiko yang tersisa dari Risiko yang 

telah ditangani. Level Risiko residual merupakan target Level 

Risiko apabila Penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan 

Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level 

kemungkinan dan level dampak, serta dapat juga ditetapkan 

berdasarkan expert judgement. 

h. Menjalankan Rencana Aksi Penanganan Risiko 

Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Risiko dituangkan 

dalam tabel Manajemen Risiko serta capaian target output 

kegiatan tersebut.  

i. Memantau Risiko tersisa (Risiko Residual) 

Pemantauan dilakukan setelah kegiatan Penanganan Risiko 

dilaksanakan secara optimal pada akhir periode sesuai dengan 

batas waktu penanganan risiko yang dipantau triwulanan 

untuk mengetahui apakah terdapat risiko residual atau tidak. 

Dalam melakukan penanganan terhadap risiko residual, 

dilakukan pengulangan proses penilaian risiko sampai dengan 

risiko residual tersebut berada dibawah Selera Risiko. Risiko ini 

harus diketahui dan dipantau perkembangannya.  

3. Tahapan proses Penanganan Risiko dituangkan pada Formulir 4.0 

Rencana Penanganan Risiko sebagai berikut 
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Formulir 4.0 Rencana Penanganan Risiko 

 

Unit Organisasi : < isi dengan nama unit pemilik Risiko > 

Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko > 

No Prioritas Risiko 

Rencana Penanganan Risiko   
Level Risiko Residu Setelah Adanya 

Pengendalian 

Opsi 
Penanganan 

Risiko  

Rencana Aksi 
Penanganan 

Risiko  

Klasifikasi Tujuan 
SPIP 

Target 
Output 

Jadwal 
Implementasi 

Penanggung 
Jawab 

Level 
Kemungkinan 

Level 
Dampak 

Besaran 
Risiko  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

Keterangan : 

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut   

Kolom (2) : diisi dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani  

Kolom (3) : diisi dengan jenis opsi penanganan risiko 

Kolom (4) : diisi dengan rencana aksi untuk penanganan risiko yang diprioritaskan 

Kolom (5) : diisi dengan klasifikasi tujuan SPIP  

Kolom (6) : diisi dengan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko. 

Kolom (7) :  diisi dengan jadwal pelaksanaan dari rencana aksi penanganan Risiko 

Kolom (8) :  diisi dengan nama unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung dari 

setiap rencana aksi penanganan Risiko  

Kolom (9) :   diisi dengan Level Kemungkinan Risiko apabila Rencana Aksi Penanganan 

Risiko telah dilaksanakan 

Kolom (10) : diisi dengan  Level Dampak Risiko apabila  Rencana Aksi Penanganan 

Risiko  telah dilaksanakan 

Kolom (11) : diisi dengan besaran risiko berdasarkan tabel matriks analisis risiko 
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G. Pemantauan dan Tinjauan 

Bentuk pemantauan dan tinjauan terdiri atas :  

a. Pemantauan dan tinjauan berkelanjutan (on-going monitoring) 

Unit pemilik Risiko secara terus menerus melakukan 

pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat 

perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan 

eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan 

dalam : 

a) Konteks organisasi; 

b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko; 

c) Sistem pengendalian intern dan Pengendalian Risiko. 

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan 

dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan 

dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses 

bisnis organisasi. 

b. Pemantauan dan tinjauan berkala 

1) Pemantauan dan tinjauan berkala dilakukan secara 

triwulanan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari 

pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan dilakukan 

untuk memantau pelaksanaan rencana aksi Pengendalian 

Risiko, analisisi status Indikator Risiko yang ditangani serta 

tren perubahan besaran/Level Risiko.  

2) Pemantauan dan tinjauan triwulan dituangkan pada format 

5A Pemantauan Triwulan dan pemantauan dan tinjauan 

tahunan dituangkan pada format 5B Pemantauan Tahunan. 

c. Reviu  

Reviu implementasi Manajemen Risiko 

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output 

seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang 

berlaku.  

d. Evaluasi  

Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai 
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Pengawas Intern dalam pelaksanaan Manajemen Risiko di BSN.  

e. Audit Manajemen Risiko 

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai 

auditor internal Badan Stadardisasi Nasional. Audit meliputi 

kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di 

lingkungan Badan Stadardisasi Nasional dan meninjau 

efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.  
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Formulir 5A. Pemantauan dan Tinjauan Risiko Triwulan  

Unit Pemilik Risiko : < isi dengan nama unit pemilik Risiko > 

Periode Penerapan : < isi dengan triwulan dan tahun penerapan Profil Risiko > 

No Sasaran  
Prioritas 
Risiko 

Rencana Penanganan Risiko 
Besaran 
Risiko 

sebelum 
Penanganan 

Level Risiko Setelah Penanganan Keterjadian Risiko 

Rencana 
Tindak 

Penanganan 
Risiko (RTP) 

Target 
Output 

Realisasi 
Waktu 

Implementasi 
Penanggung 

Jawab 
Level 

Kemungkinan 
Level 

Dampak 
Besaran 
Risiko 

Terjadi/ 
Tidak 

Penyebab 
Tindak 
Lanjut 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

   
  

  
                      

    
  

  
                      

Keterangan : 

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut   

Kolom (2) : diisi dengan diisi dengan sasaran (unit kerja, SPBE, SMAP, SMKI) 

Kolom (3) : diisi sesuai kolom 2 pada formulir 4.0 

            Kolom (4) : diisi sesuai kolom 4 pada formulir 4.0 

Kolom (5) : diisi sesuai kolom 6 pada formulir 4.0 

            Kolom (6) : diisi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pada kolom 4 

           Kolom (7) : diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan pada kolom 6 

            Kolom (8) : diisi sesuai kolom 8 pada formulir 4.0 

Kolom (9) : diisi sesuai kolom 18 pada formulir 3.0 

Kolom (10) : diisi dengan level kemungkinan setelah pengendalian berdasarkan table 

kriteria kemungkinan 

Kolom (11) : diisi dengan level dampak setelah pengendalian berdasarkan table kriteria 

dampak 

Kolom (12) : diisi dengan besaran risiko sesuai matrik analisis risiko 

Kolom (13) : diisi risiko pada kolom 3 terjadi atau tidak 

Kolom (14) : diisi apabila kolom 13 terjadi 

Kolom (15) : diisi tindak lanjut Pengendalian apabila kolom 13 terjadi 
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Formulir 5B. Pemantauan dan Tinjauan Risiko Tahunan 

Unit Pemilik Risiko : < isi dengan nama unit pemilik Risiko > 

Periode Penerapan : < isi dengan tahun penerapan Profil Risiko > 
 

No. 
Prioritas 

Risiko 
Penyebab 

Risiko 
Kegiatan Penanganan 
yang telah dilakukan 

Besaran Risiko 
sebelum Penanganan 

Besaran Risiko 
setelah 

Penanganan 

Proyeksi 
Risiko  

Efektivitas 
Penanganan 

Hambatan 
Tindak 
Lanjut/ 

Rekomendasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

Keterangan : 

Kolom (1) : diisi dengan nomor urut   

Kolom (2) : diisi sesuai kolom 3 pada formulir 5A pada formulir pemantauan triwulan IV 

Kolom (3) : diisi sesuai kolom 8 pada formulir 3.0  

            Kolom (4) : diisi dengan realisasi dari rencana aksi untuk penanganan risiko yang 

            diprioritaskan 

Kolom (5) : diisi sesuai kolom 18 pada formulir 3.0 

            Kolom (6) : diisi dengan hasil dari rencana aksi penanganan Risiko. 

Kolom (6) : diisi sesuai kolom 11 pada formulir 4.0 

Kolom (7) : diisi dengan gambaran kejadian risiko pada periode berikutnya 

Kolom (8) : diisi efektif /tidak efektif 

Kolom (9) : diisi hambatan Pengendalian risiko apabila kolom 8 tidak efektif 

Kolom (10) : diisi dengan masukan pelaksanaan proses Manajemen  

Risiko pada tahun selanjutnya 
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H. Pencatatan dan Pelaporan  

a. Pelaporan Manajemen Risiko 

1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang 

menyajikan informasi terkait perkembangan dan proyeksi Risiko 

serta pelaksanaan mitigasi Risiko yang disusun oleh Pimpinan 

UPR dan dilaporkan kepada Pimpinan UPR tingkat lebih tinggi, 

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan data dukung 

dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap 

pelaksanaan Manajemen Risiko.  

2) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi : 

a) Laporan pemantauan Triwulanan UPR sebagai terlampir 

dalam Lampiran I 

b) Laporan Pemantauan Tahunan UPR sebagaimana terlampir 

dalam lampiran II 

c) Laporan pemantauan Triwulanan UKMR sebagaimana 

terlampir dalam lampiran III 

d) Laporan Pemantauan Tahunan UKMR sebagaimana terlampir 

dalam lampiran IV 

e) Pencatatan dan Pelaporan Insidental 

Pencatatan dan pelaporan insidental merupakan kegiatan 

yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

b. Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana 

tabel berikut :  

Tingkat Periode Penyamapaian Keterangan 

BSN • Laporan Tahunan 

Risiko: Awal Tahun 

berikutnya 

 

• Laporan pemantauan: 

Triwulanan 

Penyiapan Laporan dikoordinasikan oleh Biro 

SDMOH 

Eselon I Laporan disampaikan oleh UPR kepada Kepala 

BSN dengan tembusan Biro SDMOH  

Eselon II Laporan disampaikan oleh UPR kepada Kepala 

BSN dan UPR di atasnya dengan tembusan Biro 

SDMOH  
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BAB III

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko merupakan acuan dalam

penyelenggaraan menajemen risiko di lingkungan BSN dan diharapkan

dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada

masing-masing unit kerja di lingkungan BSN.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

:kuku HMAD
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LAMPIRAN I 

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULANAN UPR 

 
NOTA DINAS 

No. …………………. 

 
 ………diisi kota dan tanggal……. 

 

Kepada : Kepala Biro SDMOH selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko 

Dari : ……………. 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Laporan Pemantauan Triwulanan 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan 

ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen 

Risiko di lingkungan ..... (diisi nama unit kerja pemilik risiko) 

..... triwulan .... tahun .... dengan uraian sebagai berikut: 

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan 

Triwulan .... Tahun ..... sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko 

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak … risiko 

(Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi 

dapat dilihat pada Formulir 3.0.  

b. Perubahan Risiko  

Jumlah risiko baru sebanyak ...... risiko yang telah 

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko 

baru sebagai berikut: 

No. Daftar Risiko Baru Kategori Risiko 

   

   

c. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 

… risiko (…% dari … risiko). Daftar risiko prioritas unit 

kerja dapat dilihat pada Formulir 4.0.  
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d. Kegiatan Penanganan

i. Jumlah kegiatan penanganan yang direncanakan
sampai dengan triwulan sebanyak ...
kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak

penanganan dapat dilihat pada Formulir 4.0.
iii. Jumlah kegiatan penanganan yang telah terealisasi

sampai dengan triwulan sebanyak ... atau ...%

dari ... kegiatan penanganan. Daftar penanganan
yang terealisasi dapat dilihat pada Formulir 5A.

iv. Kegiatan penanganan yang telah dilaksanakan
sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya

dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

V. Daftar kegiatan penanganan yang belum terealisasi

sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.

e. Pemantauan Keterjadian Risiko

Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan
triwulan sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan

keterjadian risiko dapat dilihat pada Formulir 5A.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Biro/Pusat....

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

< j /'

"■■!VKnKUH s. aohmad
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LAMPIRAN II 

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN UPR 

 
NOTA DINAS 

No. …………………. 

 
 ……… diisi kota dan tanggal ……. 

Kepada : Kepala Biro SDMOH selaku Unit Kepatuhan Manajemen Risiko 

Dari : ……………. 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Laporan Pemantauan Tahunan 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan 

ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen 

Risiko di lingkungan ..... (diisi nama unit kerja pemilik 

risiko)..... triwulan IV tahun ....  dengan uraian sebagai 

berikut: 

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan 

Triwulan IV Tahun ..... sebagai berikut: 

a. Identifikasi Risiko 

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak … risiko 

(Populasi Risiko). Daftar risiko yang telah teridentifikasi 

dapat dilihat pada Formulir 3.0.  

b. Perubahan Risiko 

Jumlah risiko baru sebanyak ...... risiko yang telah 

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko 

baru sebagai berikut: 

No. Daftar Risiko Baru Kategori Risiko 

   

   

c. Evaluasi Risiko 

Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 

… risiko (…% dari … risiko). Daftar risiko prioritas unit 

kerja dapat dilihat pada Formulir 4.0. 

d. Kegiatan penanganan  
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i. Jumlah kegiatan penanganan yang direncanakan
sampai dengan triwulan IV sebanyak ... kegiatan
penanganan. Daftar rencana tindak penanganan
dapat dilihat pada Formulir 4.0.

ii. Jumlah kegiatan penanganan yang telah terealisasi
sampai dengan triwulan IV sebanyak ... atau ...% dari

... kegiatan penanganan.

iii. Kegiatan penanganan yang telah dilaksanakan

sebelum rencana sebanyak ... yang seharusnya
dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

iv. Daftar kegiatan penanganan yang belum terealisasi

sebanyak ... atau ...% dari kegiatan penanganan.

e. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan

triwulan IV sebanyak ... kejadian. Daftar pemantauan

keterjadian risiko dapat dilihat pada Formulir 5A.

f. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko

sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil

turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko

(mengacu pada Formulir 5A) atau persen dari total

risiko yang teridentifikasi.
g. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang

dapat diterima sebanyak .... risiko (mengacu pada

Formulir 5A) atau persen dari total risiko yang

teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Biro/Pusat....

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

V, -KUKUH S. ACHMAD
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LAMPIRAN III 

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

LAPORAN PEMANTAUAN TRIWULANAN UKMR 

 
NOTA DINAS 

No. …………………. 

 
         ………diisi kota dan tanggal……. 

Kepada : Kepala BSN 

Dari : ……………. 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Laporan Pemantauan Triwulanan 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan 

ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen 

Risiko di lingkungan BSN triwulan .... tahun .... dengan uraian 

sebagai berikut: 

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan 

Triwulan .... Tahun ..... sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak … risiko 

b. Jumlah risiko baru sebanyak ...... risiko yang telah 

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko 

baru sebagai berikut: 

No. Daftar Risiko Baru Kategori Risiko 

   

   

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak … 

risiko (…% dari … risiko).  

d. Jumlah risiko yang sudah ada penanganan namun belum 

memadai sebanyak….. risiko atau …..% dari jumlah risiko 
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e. Jumlah kegiatan penanganan yang direncanakan sampai

dengan triwulan .... sebanyak ... kegiatan penanganan.

f. Jumlah kegiatan penanganan yang telah terealisasi sampai

dengan triwulan ... sebanyak ... atau ...% dari ... kegiatan

penanganan.

g. Kegiatan penanganan yang telah dilaksanakan sebelum

rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada

triwulan berikutnya.

h. Daftar kegiatan penanganan yang belum terealisasi

sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.

i. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan

triwulan sebanyak ... kejadian.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDMOH

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

S. ACJHMAD
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LAMPIRAN IV 

PETUNJUK PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI 

LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 

LAPORAN PEMANTAUAN TAHUNAN UKMR 

 
NOTA DINAS 

No. …………………. 

 
 ………diisi kota dan tanggal……. 

Kepada : Kepala BSN 

Dari : ……………. 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Hal : Laporan Pemantauan Tahunan 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan BSN, dengan 

ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen 

Risiko di lingkungan BSN triwulan IV tahun .... dengan uraian 

sebagai berikut: 

Hasil Pemantauan Manajemen Risiko sampai dengan 

Triwulan IV Tahun ..... sebagai berikut: 

a. Jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak … risiko  

b. Jumlah risiko baru sebanyak ...... risiko yang telah 

diusulkan kepada Unit Manajemen Risiko. Daftar risiko 

baru sebagai berikut: 

No. Daftar Risiko Baru Kategori Risiko 

   

   

 

c. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 

… risiko (…% dari … risiko).  
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d. Jumlah risiko yang sudah ada penanganan namun belum

memadai sebanyak risiko atau % dari jumlah risiko

e. Jumlah kegiatan penanganan yang direncanakan sampai

dengan triwulan .... sebanyak ... kegiatan penanganan.

f. Jumlah kegiatan penanganan yang telah terealisasi

sampai dengan triwulan ... sebanyak ... atau ...% dari ...

kegiatcin pengendalian.

g. Kegiatan penanganan yang telah dilaksanakan sebelum

rencana sebanyak ... yang seharusnya dilaksanakan pada

triwulan berikutnya.

h. Daftar kegiatan penanganan yang belum terealisasi

sebanyak ... atau ...% dari kegiatan pengendalian.

i. Jumlah kejadian risiko yang muncul sampai dengan

triwulan I sebanyak ... kejadian.

j. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran risiko

sampai dengan triwulan IV, jumlah risiko yang berhasil

turun ke level yang dapat diterima sebanyak .... risiko atau

persen dari total risiko yang teridentifikasi.

k. Jumlah risiko yang tidak berhasil turun ke level yang

dapat diterima sebanyak .... risiko atau persen dari

total risiko yang teridentifikasi.

Atas perhatian Bapak/lbu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDMOH

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

CHMAD


